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Förslag på åtgärder för att stimulera det svenska friluftslivet 

 
Friluftsfrämjandet inkommer här med förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras för att stimulera det 
svenska friluftslivet och bidra till att öka möjligheterna och tillgängligheten för svenskar att vistas i och utnyttja 
naturen.  
 

1. 100 MSEK i statsbidrag för friluftslivet.  
I valrörelsen 2018 presenterade Miljöpartiet löftet att ”ta strid mot naturklyftan” genom att fördubbla 
stödet till landets friluftsorganisationer. Eftersom Miljöpartiet ingår i regeringen även denna 
mandatperiod, samt har ansvar för friluftslivet, bör en plan för fördubbling presenteras. Vi uppmanar 
och välkomnar en fördubbling som gör att friluftslivets organisationer särskilt kan få med grupper som i 
lägre grad nyttjar friluftslivet, exempelvis barn, ungdomar och människor med annan etnisk och 
kulturell bakgrund. Kom ihåg att en satsad krona på friluftslivet ger mångfalt tillbaks till samhället 
genom den ideella kraften.   
 

2. Skapa förutsättningar för genomförandet av Friluftslivets år. 
I coronakrisens spår har vi sett en ökad närvaro av människor i naturen. Då arbetslöshetssiffrorna och 
den psykiska ohälsan väntas öka, är detta ett gyllene tillfälle att få fler människor att ta del av naturen. 
Under 2020 har regeringen anvisat medel för planering av Friluftslivets år, men det har inte aviserats 
medel för genomförande. Tydlighet både vad gäller tid och medel för genomförande efterfrågas.  
 

3. Glöm inte friluftslivet under coronakrisen.  
Att regeringen stöttar idrotten och kulturen under coronakrisen är mycket bra och beundransvärt, men 
glöm inte friluftslivet. Vi kämpar för att överleva trots att friluftslivet fyller en viktig roll redan i dag. När 
krisen släpper är friluftslivet också oerhört viktigt för att ”starta om” samhället.  
 

4. Skydda naturens sociala värden. 
Samhällsplanera för friluftsliv genom att skapa förutsättningar för sammanhängande tätortsnära 
grönstruktur och större naturområden så att både friluftsorganisationer och enskilda kan utöva 
aktiviteter där. Resurser för att behålla och utöka kollektiv- och tågtrafiken till naturområden behövs i 
hela landet, så att fler kan ta del av hållbara naturupplevelser utan att behöva tillgång till egen bil. 
Samtidigt behöver vi stå upp för Allemansrätten och inte urholka varken tillgängligheten till naturen 
eller strandskyddet. Kanske har friluftslivet aldrig varit viktigare än just nu.   
 

5. Fortsätt bedriv friluftspolitik. 
Friluftslivet behöver väga tungt i samhällets planering och verksamhet och därmed behöver 
beslutsfattare på alla nivåer regelbundet följa upp och utvärdera hur samhället når och uppfyller de tio 
friluftsmålen. Friluftspolitiken bör fortsatt bedrivas och stärkas.  
 

6. Stötta forskning inom friluftsliv.  
Friluftsfrämjandet vill uppmuntra till att stötta forskning inom friluftsliv, likt det forskningsprojekt vi 
ingår i och som pågår just nu. I Mistra Sport and Outdoors möts forskare från olika discipliner och 
universitet för att tillsammans med partners från idrotten, friluftslivet, företag och myndigheter skapa 
kunskap och lösningar för att underlätta för idrotten och friluftslivet att nå en ökad hållbarhet.  
 
 

 
Om miljödepartementet finner några av ovanstående förslag intressanta bidrar vi gärna med en djupare 
diskussion om innehåll, deltagande och analys av förslagen.   
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lars Lundström 
Generalsekreterare Friluftsfrämjandet 


